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АНОТАЦИЯ 
Лекционния курс по консултативна психология е насочен към очертаване параметрите на 

психологичното консултиране и търсене на пресечните точки между психология на развитието, 

психопатология и психологично консултиране. Подробно се разглежда консултативната ситуация 

на първи прием на клиенти, възможностите за взаимодействие с различни институции и 

организации, работещи в сферата на лечението и подпомагането на страдащи хора.  
Очакваните резултати от обучението са  студентите да придобият теоретични знания за 

основните подходи при психологично консултиране на деца, юноши и възрастни, както и да могат 

да прилагат на практика умения придобити по време на обучението в сферата на 

интервюирането, създаване на хипотези и тяхното изследване при проследяване на случаи. 

 

 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
Основните цели на дисциплината са да дадат базисни знания и умения за:  

Основната цел на дисциплината е студентите да получат теоретични знания и да развият  

практически умения относно:  

 възможностите за консултативна практика в рамките на различни институции;  

 познаването и интегрирането в практическата работа на основните теоретични понятия в 

консултативната психология; 

 познаването на основните принципи в психологичното консултиране и тяхното практическо 

приложение 

Основните учебни резултати са: 

 познаването и прилагането на методика за интервюиране при първи прием на клиенти – 

деца, юноши, възрастни в индивидуален и семеен формат, които имат заявка за 

психологично консултиране; 

 познаването на механизма на взаимодействие между основните институции и сектори,  

които си взаимодействат в полето на психологичното и социалното консултиране; 

 
 
ПРЕДПОСТАВКИ 
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Дисциплината е базисна и не изисква предварителни въвеждащи дисциплини. 

 
 
 
 
СТАТУТ И СТРУКТУРА 

 
Специалност Статут Кредити Дистанционно 

обучение 
Редовно 
обучение 

Задочно 
обучение 

Психология задължителна 6 прис. л с общо л с общо л с общо 
    30 30 60 30 

 
 30 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Тема 1. Консултативната ситуация – институция, консултант, консултиран – 2 часа 
лекции 
 
Тема 2. Консултативният процес – 2 часа лекции 
 
Тема 3. Принципи на психологичното консултиране – 2 часа лекции 
 
Тема 4. Фактори, затрудняващи работата на консултанта – 2 часа лекции 
 
Тема 5. Първи прием за психологично консултиране – 4 часа лекции 
 
Тема 6. Първо интервю – основни теми, конкретизиране на въпросите, които 
изследват всяка тема – 4 часа лекции, 4 часа семинарни упражнения 
 
Тема 7. Първо интервю - казуси, разиграване на ситуация на първо интервю, 
дискусии – 4 часа семинарни упражнения 
 
Тема 8. Консултативната психологическа работа  - пресечни точки с  психологични 
теории за развитието – 4 часа лекции, 4 часа семинарни упражнения 
 
Тема 9. Консултативната психологична работа – пресечни точки с 
психопатологията –  4 часа лекции, 4 часа семинарни упражнения 
 
Тема 10. Консултативна работа със семейства – анализ на филмирани интервюта 
– 4 часа лекции 
 
Тема 11. Формати на прием за деца и родители – 4 часа лекции, 4 часа семинарни 
упражнения 
 
Тема 12. Психологично консултиране на деца със СОП и техните родители – 4 часа 
лекции 
 
Тема 13. Супервизията като необходим елемент в консултативната практика – 4 
часа лекции 

 
 
 
ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Учебните дейности включват:  
• Лекционен курс, на който се представят и дискутират основните понятия в 

консултативната психология  
• Семинарни занятия – представяне на курсови  задачи от студентите, работа върху 

казуси 
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• Курсова работа - предлага се списък от индивидуални задачи за всеки студент, 
които се разработват през семестъра и се представят чрез презентация в края на 
семестъра. Задачата включва рефериране на текст, с извеждане на акцентите и 
формулиране на въпроси, които са възникнали по време на работата с текста.  

Методите на обучение са: презентиране, дискусия, дискусии в малки групи и представяне на 
мнения, прожекция на филми и обсъждане на основните акценти в тях, самостоятелна работа 
върху казуси.  

 
 
 
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
Работата на всеки студент през семестъра се оценява с текуща оценка. Тя се получава 

от следните критерии – присъствие, активност в дискусиите, представяне на курсовата задача.  

Семестриалният изпит е писмен, той съдържа работа върху казус в рамките на 60 минути 

При формирането на крайната оценка освен резултата от семестриалния изпит се има предвид и 

текущата оценка. 
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1. Консултативната ситуация – институция, консултант, консултиран  
2. Консултативният процес  
3. Принципи на психологичното консултиране  
4. Фактори, затрудняващи работата на консултанта  
5. Първи прием за психологично консултиране  
6. Първо интервю – основни теми, конкретизиране на въпросите, които изследват 

всяка тема  
7. Първо интервю - казуси, разиграване на ситуация на първо интервю, дискусии 

Консултативната психологическа работа  - пресечни точки с  психологични теории 
за развитието  

8. Консултативната психологична работа – пресечни точки с психопатологията  
9. Консултативна работа със семейства – анализ на филмирани интервюта  
10. Формати на прием за деца и родители Психологично консултиране на деца със 

СОП и техните родители  
11. Супервизията като необходим елемент в консултативната практика  
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